Vacature!
Wij zoeken een klantgerichte, bouwkundige collega ter versterking
van ons team “Service & Onderhoud”
Om ons team Service & Onderhoud compleet te maken, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega
voor de functie:

Uitvoerder S&O.

Wij bieden een fulltime baan in een uitdagende en afwisselende functie waarin jij de verbindende
factor bent tussen de Service Coördinator en de Projectleider. Omdat het een klein team betreft
zijn we samen van A tot Z verantwoordelijk voor het eindresultaat, van opname tot het versturen
van de factuur.

Hoe ziet jouw dag eruit?
‘s Morgens verdeel je samen met de projectleider de werkbonnen onder de service
timmermannen. Indien nodig, ga je met ze mee naar de bouwplaats om uit te leggen hoe de
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en welke afspraken je met de klant hebt gemaakt.
Vervolgens ga je naar kantoor om andere werken voor te bereiden in overleg met de Projectleider
en de Service Coördinator. Het kan zijn dat je ’s middags een opname ingepland hebt of een
bouwvergadering organiseert. Het bijhouden van de projectadministratie en het uittrekken en
bestellen/inkopen van materialen plan je in voor de rustige momenten van de week. Aan het
einde van de dag verzamel je de werkbonnen die de Service Coördinator heeft opgesteld zodat je
die de volgende ochtend weer kunt uitdelen.

Minimale functie-eisen:
Een klantgerichte houding, goede communicatieve vaardigheden en een representatief
voorkomen vinden wij belangrijker dan behaalde diploma’s. Echter zonder bouwkundige kennis is
het onmogelijk om het respect van onze ervaren service timmermannen te winnen en te houden.
Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau, je beschikt over relevante werkervaring en je
bent administratief goed onderlegd en hebt de nodige ervaring met geautomatiseerde systemen.

Wat wij bieden:
Een prettige en collegiale werksfeer.
Een werkplek in een echte no-nonsense organisatie.
De kans om samen de afdeling Service & Onderhoud
verder vorm te geven.
Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Wij staan zeker open voor sollicitanten in de
leeftijdscategorie 50+.
Een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Heb je belangstelling voor
deze functie?
Stuur jouw motivatie met CV
naar :
vacature@bouwmijhendriks.nl

www.bouwmijhendriks.nl

